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 چکيده
 یدکأمنطقه ت ینای همختلف کشور همواره بر توسع یهااست که برنامه یرانا یو راهبرد یتاز مناطق با اهم یکیسواحل مکران  یهمنطق
. خدمات بهداشت و یندمناطق مختلف خود فراهم نما یرا برا یو امکانات یطشرا بایستیتوسعه، م یرماندن در مس یباق یها برااند. دولتداشته

بر  ی. عوامل متعددروندیتوسعه به شمار م یتبا اهم یهااز جمله شاخص ینمناطق و همچن یهتوسع هاییرساختز ینتراز مهم ان،درم
جست.  یراه یدعوامل با یناز ا یک مربوط به هر ینانم اطممواجهه با عد یلذا برا گذارند،یم یرثأخدمات سالمت در منطقه تی هتوسع

ها آن یبرا یزیرممکن و برنامه ییندهانواع آ یزیردر منابع، الگوها و روندها، به طرح یمایشاست که با پ هاییعالیتشامل مجموعه ف پژوهییندهآ
 خدمات سالمت و  یهتوسع یبرا یونگاریو سنار پژوهییندهآ یهاروش از یریگاست. بهره پژوهییندهآ یهااز روش یکی یونگاریسنار پردازد؛یم

 .ی سواحل مکران کمک کندریزی متناسب با ریسک کمتر در منطقهتواند به برنامهمیراستایی آن با نیازهای منطقه، هم
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 محترم سردبير

کالن  هاییزیربرنامه یندکه همواره در فرآ یراناز مناطق ا یکی

را به خود  اییژهتوجه و ین،سرزم یشآما یتوسعه، از جمله در ضوابط مل

 یرانسواحل مکران واقع در منطقه جنوب شرق ا یهمعطوف کرده، منطق

 کم از یکیمنطقه که  ینا تا گواتر است. ینابو در حد فاصل م

 هاییتبه لحاظ ظرف رود،یشمار م ن مناطق کشور بهترییافتهتوسعه

است؛ و توان آن را  المللیینو ب ی،امنطقه ی،سه سطح مل یدارا یاقتصاد

و  یتیک،ژئوپل یتعمان، موقع یایدر یلاز پتانس یریگدارد که با بهره

و  یو صنعت یق آزاد تجارمناط یرایو بکر خود، پذ یژهو بومیستز

 یابه منطقه یلشده و تبد ینفت و گاز و انرژ یهبزرگ در حوز هایطرح

و  یشرق ییمهدر ن یتیو امن یاجتماع ی،اقتصاد ۀدر توسع یراهبرد

 یازمندمنطقه ن ینا یدارپا یهکشور گردد. اما توسع یجنوب شرق

 یجتماعات محلگسترده و فراتر از ا یانسان هاییهاز سرما گیریبهره

کشور، استقرار و  یهان توسعیزربرنامه یل،دل یناست. به هم یکنون

منطقه را در ضوابط  یندر ا یتاز جمع یمناسب یعو توز یبترک یبارگذار

 یجاداساس، توجه به لزوم ا این بر. انددر نظر گرفته ینسرزم یشآما یمل

و اسکان مناسب به منظور استقرار  یهاگاهو سکونت هایرساختز

در  یو تجار یصنعت هایطرح یتفعال یبرا یازمورد ن یانسان هاییهسرما

در منطقه  یتجمع یماندگار ینسواحل مکران و همچن یهمنطق

خدمات سالمت  یهارتقاء و توسع یازمندکه ن یاست؛ موضوع یضرور

 .باشدیانداز آن ممنطقه و چشم یازمتناسب با ن
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 و همکاران سلحشوری                                                                                                                                                                                 مکران  یپژوه یندهآ

1400 زمستان، چهارم، شماره هفتمدوره ، رسانی پزشکی نوینالعاطمجله   

باشد که ابعاد اقتصادی و  یدارپا تواندیم یتوسعه زمان یگر،د یسو از

 هاییتسطوح و مراحل در نظر گرفته شود. فعال یآن در تمام یاجتماع

 یبه خدمات بهداشت یکه از نظر دسترس یدر مناطق یو صنعت یتجار

و جذب  شود؛ینم ریزییهطور مناسب پا دارند، به یتمحدود یدرمان

 یبه دسترس یافته،وسعه ندر مناطق ت یدجد کارهای و و کسب یعصنا

رفاه و  ین،مناطق وابسته است. همچن ینمناسب به خدمات سالمت در ا

از  یکی ی،سالمت یادینبن یفانسان، به عنوان تعر یجانبههمه یشآسا

 یو ارائه خدمات بهداشت شود؛یتوسعه در نظر گرفته م یاهداف اساس

به شمار  یدارپا یهسعو از الزامات تو یاساس هاییرساختاز ز یکی ی،درمان

 [.1] رودیم

به  یو دسترس یفیتبهبود ک یسالمت همواره برا یهانظام اگرچه

 یلبه دل کنند،یمناسب تالش م یفن ییخدمات همراه با عدالت و کارآ

سالمت، با وجود  یهدر عرص یزیربرنامه یطبودن مح یرقطعیو غ یچیدهپ

 یاند. پاندممواجه یاعمده یهاگسترده، با چالش یقاتو تحق هایشرفتپ

 یندهاز آن، نشان داد که در آ یناش یهو تبعات گسترد 19-دیکوو یراخ

 یدارسالمت پد یهابر سر راه نظام یهمواره ممکن است مخاطرات یز،ن

 [.2]شود 

در صورت  یسندگان،انجام شده توسط نو هاییبررس براساس

 یهدر منطق تیجمع یو بارگذار یو تجار یصنعت یهاطرح یشرفتپ

و  یفرد هاییژگیاز و اییچیدهپ یبسواحل مکران، ترک یهگسترد

 ی،اقتصاد یهاشاخص یطی،عوامل مح ین،ساکن یزندگ یهاروش

و  یک،عوامل تکنولوژ ی،شهر یهتوسع ی،گذارو قانون یاسیس یکردهایرو

بهداشت  یهساختار و کارکرد شبک یتدر کنار وضع ی،اجتماع یهامؤلفه

منطقه را تحت  ینخدمات سالمت در ا یهتوسع یزیران، برنامهو درم

و  یطراح یامر برا یانضرورت دارد متول ین،. بنابرادهندیقرار م یرتأث

بهره  اسبمن یکردهایمنطقه از رو یازخدمات متناسب با ن یهتوسع

 .یرندگ

آگاهانه، فعاالنه و  یاگونه به یندهآ یعلم و هنر طراح پژوهیآینده

»فردا« از  یتواقع یدتول یکه چگونگ کندیاست و تالش م دستانهیشپ

نقشه راه و  ی،»امروز« را نشان دهد. روش دلف ییراتتغ یادل ثبات و 

 ینب ینکه در ا باشند؛یم پژوهییندهآ یهاروش ینترمهم یوسنار

از تکامل چهار نسل  یتحکا یخچه،هستند. مرور تار ینترا مهمیوهسنار

و  50 یهادر دهه Herman Kahn .در جهان دارد یوسنار یزیربرنامه

 یانب ییگوو داستان یبه صورت بصر یوکرد که سنار یشنهادپ یالدیم 60

در دهه  Pierre Walk. کند یقرا تشو یفعل یماتتصم یرشود تا درک تأث

را مطرح  یذهن یالگوها ییرو تغ یگزینتفکر جا یتاهم میالدی 80و  70

 یدیکل هاییتبر عدم قطع 21قرن  یلو اوا 90دهه  در Schwartz کرد.

 یزیربا تمرکز بر برنامه یونگاریسنار یدتمرکز نمود؛ و باالخره، نسل جد

شده،  امانج هاییمطابق بررس .شبکه، توسعه داده شده است یویسنار

 40، تنها 1990که تا قبل از سال  دهدینشان م یوهاآمار استفاده از سنار

، 2006اند؛ اما در سال روش استفاده کرده ینها از ادرصد از شرکت

روند همچنان در  ینو ا یافته یشدرصد افزا 70از  یشها به باستفاده از آن

 [.3]حال رشد است 

 ،فرآیند براساسمتداول  یکردرو یاسه مکتب  یوها،پردازش سنار برای

 یدر نظر گرفته شده است. مکتب منطق شهود هایو خروج هایورود

(The Intuitive Logics School) یوسنار یزیربرنامه یشاخه اصل 

عدم  یکرد،رو یناست. در ا یافتهتوسط شرکت شل توسعه  است که عمدتاً

ساخته  یوهایداده است. سنار یلرا تشک یوهاسنار لیاص ههست یت،قطع

 یقخود، از طر ییندهآ یتعدم قطع ییمکتب، با هدف شناسا ینشده در ا

در مورد  یتیروا ها،یتبا تمرکز بر عدم قطع یتختلف و در نهام یندهایآفر

 ییرتغ یبر روندها یمبتن یوهایدوم، سنار یکرد. در رودهندیارائه م یندهآ

با  (The Probabilistic Modified Trends School) لیاحتما یافته

شته گذ یدادهایاز رو یو روند گیرندیشکل م یابیبرون یندآتمرکز بر فر

روند،  یل. تحلیابدیگسترش م یزن یندهکه به آ دهندیبه دست م

 هاییورود ی،سازاز انواع مدل یو برخ یزمان هاییسر ی،کم یهاروش

 نگریندهسوم، مکتب آ یکردبر روند هستند. رو نیمبت یوهایسنار یاصل

  Godet است که توسط (The La prospective school) یوالپراسپکت

از ابزار  یریگبا بهره یوهاسنار یکرد،رو یناست. در ا یافتهتوسعه  و همکاران

. ابزار مورد نظر، از روش شوندیپردازش م ی،ساختار یلقدرتمند تحل

 یرگذارو عوامل تأث کندیخود، استفاده م یورود نوانبه ع نفعانیذ یلتحل

 [.4] نمایدیم یبندها را رتبهمتقابل آن یراتو تأث

را درک  یوهاسنار یتکه بخش سالمت اهم دهدینشان م شواهد

 هاییشگرا براساس یو،سنار یدتول یهااز روش یکرده و انواع مختلف

 ینسالمت مورد استفاده قرار گرفته است. ا یریتمد یینهمختلف، در زم

مدت کوتاه ییندهآ یبرا یزیربرنامه ییهستند و توانا یها اغلب کمروش

شده است که در افق  یشنهادحال، پ ین. با اکنندیرا فراهم م مدتیانو م

از  مدت،یانروند، در افق م یلبر تحل یمبتن یوهایمدت، از سنارکوتاه

استفاده شود.  یمدت، از منطق شهودو در افق بلند یساختار یلتحل

مقاصد  یبرا ی،ساختار یلبر تحل یمبتن یوهایسنار ین،همچن

که نقش همه  اند؛ چراخته شدهشنا تراسبدر سالمت من گذارییاستس
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 1400دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

و تعامالت متقابل و مرتبه  گیردیرا در نظر م نفعانیو ذ یدیکل یگرانباز

از آن دارد که به  یت. مرور مطالعات حکاکندیم یریگباالتر را اندازه

 یشترینب یساختار یلو تحل یروند، منطق شهود یلاز تحل یب،ترت

در  یساختار یلتحل یوهایسنار از ستفادها یراً،استفاده شده است و اخ

 یشافزار آن در حال افزابه نرم یگانرا یدسترس یلسالمت به دل ینهزم

 [.3]است 

 یهتوسع یبرا یازمورد ن یتظرف ییشناسا یبرا یندهآ مطالعات

و  یستمس یصو نقا هایکاست ییشناسا یجهسالمت و در نت هاییاستس

مورد  یانقاط دن یراروپا، و سا یکا،آمر یران،موجود، در ا یاسیس یهاشکاف

 کنندیها کمک ممطالعات، به دولت یناستفاده قرار گرفته است. ا

 بینییشپ یبازتر یدرا با د یندهآ یسالمت یازهایو ن جودمو هاییتظرف

را  تریموفق یندآفر یرگذار،روندها در ابعاد مختلف تأث یکرده، و با بررس

 [5،6]کنند  یسالمت جامعه ط ینتأم یبرا

سواحل مکران  یهمنطق یهتوسع گفت،یشتوجه به مطالب پ با

بماند؛ لذا  یدارخدمات سالمت در آن منطقه پا یهبدون توسع تواندینم

خدمات  ینا یهبه توسع بایستیمنطقه م یزانرو برنامه گذارانیاستس

که  رسدیداشته باشند. به نظر م اییژهمنطقه توجه و یازهایمتناسب با ن

بتواند به  یونگاریو سنار پژوهییندهو استفاده از آ یندهاوش در آک

منطقه کمک کرده؛ و  یندر ا یتجمع ییردر حال تغ یازهاین ییشناسا

واقع  یدمنطقه مف یازهایراستا با نتوسعه و بهبود خدمات سالمت هم یبرا

 شود. 

مربوط به  ینانو عدم اطم یچیدگیمواجهه با پ یبرا شودیم یشنهادپ

 یهخدمات سالمت در منطق یهبر توسع یرگذارتأث یرهایاز متغ یکهر 

 پژوهییندهکمتر، از آ یسکمتناسب با ر هاییزیرسواحل مکران و برنامه

  استفاده شود. یونگاریو سنار
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